Síntese de Legislação Comunitária n.º 768
Semana de 27 a 31 de maio de 2019
Pescas: medidas de conservação

Regulamento (UE) 2019/833
28/05/2019
Estabelece medidas de conservação e de execução aplicáveis na Área de Regulamentação da
Organização das Pescarias do Noroeste do Atlântico.
Indústria: comércio de licenças de emissão de GEEE - Fundo de Inovação

Regulamento Delegado (UE) 2019/856
28/05/2019
Complementa a Diretiva 2003/87/CE (criação e um sistema de comércio de licenças de emissão
de gases com efeito de estufa na União e do Fundo de Inovação) no que se refere ao
funcionamento do Fundo de Inovação.
Setor Agro-Alimentar:
Aditivos alimentares – especificações

Regulamento (UE) 2019/891
29/05/2019
Altera os anexos I e II do Regulamento (CE) n.º 1333/2008 (relativo aos aditivos alimentares), no que diz
respeito à classe funcional dos «estabilizadores» e à utilização do lactato ferroso (E 585) no
cogumelo Albatrellus ovinus como ingrediente alimentar em patês de fígado suecos

e
Aditivos alimentares - alimentação animal

Regulamento de Execução (UE) 2019/892
29/05/2019
Autorização da preparação de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 como aditivo em
alimentos para todos os suínos, exceto leitões desmamados e porcas, e todas as espécies
menores de suínos (detentor da autorização: Danstar Ferment AG representada por Lallemand
SAS), em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1831/2003, relativo aos aditivos destinados
à alimentação animal.

e
Regulamento de Execução (UE) 2019/894
29/05/2019
Autorização da L-treonina produzida por Escherichia coli CGMCC 7.232 como aditivo em
alimentos para animais de todas as espécies, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º
1831/2003, relativo aos aditivos destinados à alimentação animal.

e
Regulamento de Execução (UE) 2019/849
27/05/2019

Altera o Regulamento de Execução (UE) 2017/1492 no que se refere ao teor máximo de
colecalciferol (vitamina D3) em alimentos para salmonídeos, em conformidade com o
Regulamento (CE) n.º 1831/2003, relativo aos aditivos destinados à alimentação animal.
Indústria Química: REACH - autorizações de colocação no mercado

Comunicação da Comissão 2019/C 185/08
29/05/2019
Resumo das decisões da Comissão Europeia relativas às autorizações de colocação no mercado
para utilização e/ou às autorizações de utilização de substâncias enumeradas no anexo XIV do
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos
produtos químicos (REACH) [Publicado nos termos do disposto no artigo 64.º, n.º 9, do
Regulamento (CE) n.º 1907/2006]
Industria da Construção / e para a Construção: Documentos de Avaliação Europeus

Decisão de Execução (UE) 2019/896
29/05/2019
Altera a Decisão de Execução (UE) 2019/450 no que diz respeito aos Documentos de Avaliação
Europeus sobre kits para paredes divisórias sem funções resistentes, sistemas de
impermeabilização de coberturas formados por membranas flexíveis fixadas mecanicamente,
chapa metálica fina compósita, microesferas ocas e elásticas utilizadas como adjuvante para
betão, fixações para pavimentos sobrelevados e sistemas autoportantes de lanternins com
cobertura de plástico
Indústria Automóvel: monitorização de emissões de CO2 nos veículos pesados

Regulamento Delegado (UE) 2019/888
29/05/2019
Altera o anexo I do Regulamento (UE) 2018/956 (relativo à monitorização e comunicação das emissões de
CO2 e do consumo de combustível dos veículos pesados Novos) no que diz respeito aos dados sobre
veículos pesados novos a monitorizar e a comunicar pelos Estados-Membros e pelos fabricantes
Transporte Ferroviário / Industria de material para ferrovia: (SFE) Sistema ferroviário europeu - interoperabilidade
do sistema ferroviário

Regulamento de Execução (UE) 2019/773
27/05/2019
Estabelece a especificação técnica de interoperabilidade (ETI) para o subsistema «exploração e
gestão do tráfego» do sistema ferroviário da União, nos termos da Diretiva (UE) 2016/797
(interoperabilidade do sistema ferroviário na União Europeia)

e
Regulamento de Execução (UE) 2019/774
27/05/2019
Altera o Regulamento (UE) n.º 1304/2014 (especificação técnica de interoperabilidade relativa ao
subsistema «Aplicações telemáticas para o transporte de mercadorias» do sistema ferroviário da União Europeia) no
que respeita à aplicação da especificação técnica de interoperabilidade para o subsistema
«material circulante — ruído» aos vagões de mercadorias existentes.

e
Regulamento de Execução (UE) 2019/775

27/05/2019
Altera o Regulamento (UE) n.º 454/2011 no que diz respeito à gestão do controlo das
modificações (ETI ATP) (e sua conformação às especificações técnicas de interoperabilidade
(ETI) e adaptação ao progresso técnico (ATP)

e
Regulamento de Execução (UE) 2019/776
27/05/2019
Altera os Regulamentos (UE) n.º 321/2013, (UE) n.º 1299/2014, (UE) n.º 1301/2014, (UE) n.º
1302/2014, (UE) n.º 1303/2014 e (UE) 2016/919 e a Decisão de Execução 2011/665/UE no que
respeita ao alinhamento com a Diretiva (UE) 2016/797 e à execução dos objetivos específicos
estabelecidos na Decisão Delegada (UE) 2017/1474 (estabelece objetivos específicos para a elaboração,
adoção e revisão das ETI - Especificações Técnicas de Interoperabilidade)

e
Regulamento de Execução (UE) 2019/777
27/05/2019
Estabelece as especificações comuns do registo da infraestrutura a que se refere o artigo 49.º
da Diretiva (UE) 2016/797 que estabelece a interoperabilidade do sistema ferroviário na União
Europeia.

e
Regulamento de Execução (UE) 2019/778
27/05/2019
Altera o Regulamento (UE) n.º 1305/2014 (aprova a especificação técnica de interoperabilidade relativa ao
subsistema «Aplicações telemáticas para o transporte de mercadorias» do sistema ferroviário da União Europeia) no
que diz respeito à gestão do controlo das modificações

e
Certificação das entidades responsáveis pela manutenção

Regulamento de Execução (UE) 2019/779
27/05/2019
Estabelece um sistema de certificação das entidades responsáveis pela manutenção (e funções
de manutenção subcontratadas) de componentes críticos para a segurança de todos os veículos
ferroviários («certificado de ERM»), descritas no artigo 14.º, n.º 3, da Diretiva (UE) 2016/798
relativa à segurança ferroviária.

e
Autorizações de segurança

Recomendação (UE) 2019/780
27/05/2019
Estabelece orientações para a apreciação dos pedidos apresentados pelos gestores de
infraestrutura às autoridades nacionais de segurança, com vista à emissão, renovação ou
atualização das autorizações de segurança, tal como previsto no artigo 12.º da Diretiva (UE)
2016/798 relativa à segurança ferroviária.
Todos dos diplomas publicados no âmbito do sistema ferroviário europeu produzem efeitos a
partir de 16/06/2019
Setor Financeiro:
Avaliação da conformidade com os critérios STS na atividade de titularização

Regulamento Delegado (UE) 2019/885

29/05/2019
Complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 (estabelece um regime geral para a titularização e cria um
regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada ) no que diz respeito às normas
técnicas de regulamentação que especificam as informações a prestar às autoridades
competentes por terceiros que solicitem autorização para avaliar a conformidade com os
critérios STS (simplicidade, transparência e padronização, da expressão inglesa “simplicity,
transparency and standardization”)

e
Valores mobiliários em mercado regulamentado - comunicação de informações

Regulamento Delegado (UE) 2018/815
29/05/2019
Especifica o formato eletrónico único de comunicação de informações, conforme referido no
artº 4ª, n. 7, da Diretiva 2004/109/CE, a ser utilizado para a elaboração dos relatórios
financeiros anuais pelos emitentes.
Data de produção de efeitos: 01/01/2019

e
Derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações

Regulamento (UE) 2019/834
28/05/2019
Altera o Regulamento (EU) n.º 648/2012 (derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos
repositórios de transações) no que diz respeito à obrigação de compensação, à suspensão da
obrigação de compensação, aos requisitos de comunicação de informações, às técnicas de
atenuação do risco para os contratos de derivados OTC não compensados através de uma
contraparte central, ao registo e supervisão dos repositórios de transações e aos requisitos
aplicáveis aos repositórios de transações

